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• Tervetuloa ICT-taloon ja Turun 
ammattikorkeakoululle!

Osaamiskartoitus 17.4 – 12.6
www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus
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Turun ammattikorkeakoulu on 
10 000 osaajan yhteisö –
tulevaisuuden teknillinen 
innovaatiokorkeakoulu ja 
hyvän elämän kehittäjä. 

Koulutamme käytännön 
huippuosaajia.



• Lukio, Hausjärvi (1979)
• Matematiikka opettaja, Jyväskylä (1987) 
• 22 vuotta Telecom-alalla (1988 – 2009)
• Opettaja, Turku AMK (2010 - )
• Koulutusvastaava (2014 - )

• Jatko-opiskelija, Tietojenkäsittely, Turun 
Yliopisto

Matti Kuikka, 
Koulutusvastaava, Tietojenkäsittely



• Tarkoitus on löytää yrityksille osaajia, jotka 
haluavat työllistyä ICT-alalle

• Kartoituksen aikana selvitetään osallistujien 
osaamista ja motivaatiota työskennellä ICT-
alalla

• Lisäksi osallistujat antavat ”näytteen” 
osaamisestaan yrityksille Hackathonien
aikana, ja siten mahdollisesti työllistyvät 
yritykseen

• Mukana muun muassa:

Miksi Osaamiskartoitus



• 17.4 Info osaamiskartoituksesta

• 17.4 Yhteystietojen kerääminen
• Keräämme sähköisen Lyyti-lomakkeen avulla:

• Yhteystietosi – erityisesti sähköpostiosoite!
• Toiveesi haastattelupäivään liittyen

• 17.4 - 19.4 Kysely osaamisistasi verkossa
• Kyselyn linkki löytyy sivustolla: 

www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus

• 23.4 - 3.5 Haastattelu
• Tunnin henkilökohtainen haastattelu
• Selvitämme kehittymistoiveesi, yms.

• 6.5 - 17.5 Portfoliotyöpaja 
• Max 10 hengen ryhmissä, jossa työstät 

"näytteitä" omasta osaamisestasi soveltuviin 
verkossa oleviin alustoihin (esim. GitHub, 
Linked-In)

• 13.5 - 29.5 Hackathon
• Max 10 hengen ryhmissä, jossa kehitätte 

ideoita ja ratkaisuja yrityksen haasteeseen
• 27.5 - 12.6 Palautekeskustelu

• Saat henkilökohtaisen palautteen
• Täytät Oma asiointi kautta 

”työllistymissuunnitelman" itsellesi

Osaamiskartoituksen Aikataulu
www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus

http://www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus
http://www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus


• Infopäivänä Lyyti-lomakkeella kerättyjä tietoja 
(sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi) 
käytetään:
• Haastatteluun kutsumiseen
• Portfoliotyöpajaan kutsumiseen
• Hackathoniin kutsumiseen
• Palautehaastatteluun kutsumiseen

• Osaamiskartoituksen jälkeen kartoituksen 
aikana kerätty tieto luovutetaan TE-
toimistolle

• Turku AMK poistaa kaiken 
osaamiskartoituksen tiedon 
rekistereistään!

• HUOM: Muu tieto kuten palaute portfolio-
työpajoista, Hackathoneista sekä 
työnhakijat täyttävät itse Oma Asiointi -
verkkopalvelun kautta palautekeskustelun 
aikana kartoituksen lopussa 

Osaamiskartoituksen aikana 
kerätty tieto ja sen käyttö



• Saat tiedon haastattelujen, työpajojen yms. 
ajankohdista ja paikoista sähköpostilla

• Tämän takia keräämme tänään Lyyti-lomakkeella 
yhteystietosi!

• On tärkeää, että seuraat sähköpostiasiasi 
päivittäin!

• HUOM: Jos et ole saanut kutsua haastatteluun 26.4 
mennessä, ota yhteyttä Marika Säisään 

(p. 044 907 2080, marika.saisa@turkuamk.fi)

Yhteystietojen kerääminen Lyyti-
lomakkeella
www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus

mailto:marika.saisa@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus


• Haastattelu- ja palautekeskustelut pidetään ICT-
Cityssä, Joukahaisenkatu 3C

• Saavu hyvissä ajoin paikalle (mieluiten julkisilla 
kulkuneuvoilla, pyöräillen tai kävellen)
• ICT-Cityn lähistöllä on rajoitetusti 

(maksullisia) parkkipaikkoja
• Lähin maksuton parkkipaikka on Veritas-

stadionilla, mutta sieltä löytyy huonosti 
tilaa klo 07:30 jälkeen (paitsi 3 tunnin 
parkkipaikoilta)

• Tule C-siiven 4. kerroksen aulaan (C4016) 
viimeistään 5 minuuttia ennen keskustelun alkua

• Haastattelija hakee sinut aulasta

Miten saavut Turku AMK:n 
haastatteluihin ja työpajoihin

• Portfoliotyöpajan ja Hackathonien tilat 
ovat ICT-Cityn 1. kerroksessa

• Tiedot paikoista löytyy ICT-Cityn 1. 
kerroksesta, mutta saat sen myös 
sähköpostiisi

• Työpajojen ja Hackathonien aikana on 
taukoja (kahvittelu, ruokailu, tms.)



• Verkossa olevan kyselyn avulla selvitetään 
tämän hetkinen osaamisesi ICT-alueella

• Vastaa rehellisesti – kysely vaikuttaa myös 
siihen, millaiseen työpajaan tai 
Hackathoniin sinut jatkossa sijoitamme

• Kyselyn tiedot annetaan myös 
haastattelijoille, joten itse haastattelussa 
voimme paremmin keskustella 
kehittymistoiveistasi!

• Kyselylinkin löydät sivulta: 
www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus

On-line kysely (17.4 – 18.4)

http://www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus


Haastattelupäivät sekä niinä pidettävien 
haastattelujen lukumäärät ovat:
• Ti 23.4 (max 20 haastattelua)
• Ke 24.4 (max 16 haastattelua)
• To 25.4 (max 14 haastattelua)
• Pe 26.4 (max 15 haastattelua)
• Ma 29.4 (max 10 haastattelua)
• Ti 30.4 (max 17 haastattelua)
• To 2.5 (max 10 haastattelua)
• Pe 3.5 (max 10 haastattelua)

• Saat antamaasi sähköpostiisi haastattelun 
kysymykset myös etukäteen!

• Haastattelu tapahtuu ICT-Cityn C-siiven 4. 
kerroksessa

• Haastattelu alkaa tasatunnein klo 08:00 alkaen ja 
päivän viimeinen haastattelu alkaa klo 15:00

• Tule 4. kerroksen aulaan (C4016) viimeistään 5 
minuuttia ennen keskustelun alkua, josta 
haastattelija sinut noutaa!

• HUOM: Kirjaa itse tiedot haastattelusta!
• Osaamiskartoituksen lopussa palautekeskustelussa 

haastattelun yhteenvedon Oma asiointi -
verkkopalvelun kautta

Haastattelut (23.4 –3.5)
a 1h



• Työpajassa työstät osaamiasi
• Opit käyttämään työkaluja kuten Linked-

In tai GitHub, mihin voi tallentaa 
"näytteitä" tai CV:n, jonka avulla voit 
kertoa mitä olet aiemmin tehnyt

• Ota työpajaan mukaan henkilökohtainen 
tietokoneesi, jos mahdollista

• Työpajoihin kutsutaan sähköpostilla, jossa 
kerrotaan myös työpajan paikka (ATK-
luokka)

• 10-hengen työpajapäivät (08:00-16:00) ovat
• Ma 6.5
• Ti 7.5 (2 työpajaa)
• To 9.5
• Pe 10.5 (2 työpajaa)
• Ma13.5
• Ti 14.5
• To 16.5
• Pe 17.5

Portfoliotyöpajat (6.5 – 17.5)



• Kehitätte ideoita ja ratkaisuja yrityksen 
haasteeseen

• Toiveen yrityksestä, jonka Hackathoniin
haluat osallistua kerrot haastattelussa 
(23.4 - 3.5) 

• Ota Hackathoniin mukaan 
henkilökohtainen tietokoneesi, jos 
mahdollista.

• Hackathoniin kutsutaan sähköpostilla, jossa 
kerrotaan myös sen paikka ICT-Cityssä

• 10-hengen Hackathon-päivät (08:00-16:00) 
ovat

1. Ma 13.5
2. Ti 14.5
3. Ke 15.5
4. To 16.5
5. Pe 17.5
6. Ma 21.5
7. Ti 22.5
8. Ke 23.5
9. To 24.5
10. Ma 27.5
11. Ti 28.5  (varalla)
12. Ke 29.5 (varalla)

Hackathonit (13.5 – 29.5)



Palautekeskustelupäivät sekä niinä pidettävien 
keskustelujen lukumäärät ovat:
• Ma 27.5 (2 keskustelua)
• Ti 28.5 (1 keskustelu)
• Ke 29.5 (4 keskustelua)
• Pe 31.5 (4 keskustelua)
• Ma 3.6 (12 keskustelua)
• Ti 4.6 (9 keskustelua)
• Ke 5.6 (5 keskustelua)
• To 6.6 (7 keskustelua)
• Pe 7.6 (9 keskustelua)
• Ma 10.6 (9 keskustelua)
• Ti 11.6 (11 keskustelua)
• Ke 12.6 (10 keskustelua)

• Palautekeskustelu tapahtuu ICT-Cityn C-siiven 
4. kerroksessa ja keskustelut alkavat 
tasatunnein klo 08:00, 10:00, 12:00 tai 14:00

• Tule 4. kerroksen aulaan (C4016) viimeistään 5 
minuuttia ennen keskustelun alkua!

• Palautekeskustelussa saat henkilökohtaisen 
palautteen

• Täytät Oma asiointi - verkkopalvelun kautta 
”työllistymissuunnitelman" itsellesi
• Haastattelija ohjaa, mitä kirjoitat
• Muistaa ottaa kirjautumistunnukset mukaan 

palautekeskusteluun!

Palautekeskustelut (27.5 –12.6)
a 2h



• Päivittäin :
- Seuraa sähköpostiasi!

- Seuraa sivustoa: 
www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus

Tee tärkeät tehtävät ennen kuin niistä tulee 
kiireellisiä!

Täytä Lyyti-lomake  (DL 17.4)

Täytä Osaamiskysely (DL 18.4)

Valmistaudu ja osallistu 
haastatteluun  (23.4 - 3.5) 
Valmistaudu ja osallistu työpajoihin ja 
Hackathoneihin (6.5 – 29.5)
Valmistaudu ja osallistu 
haastatteluun sekä täytä 
Työllistymissuunnitelma (27.5 – 12.6)

http://www.turkuamk.fi/osaamiskartoitus

